MONEDE MEDIEVALE MOLDOVENESTI
'
EM ISE LA CETATEA ALBĂ 1
de Traian Biţa
Situată la vărsarea Nistrului în Marea Neagră, Cetatea Albă este unul dintre cele
mai vechi centre urbane din Moldova, aflându-se astăzi în componenţa Ucrainei, cu
numele schimbat în Bjelgorod Dnevstrovskij . Înfiinţată se pare în secolele VII-VI î.H.
de către grecii din Milet, cu numele de Tyras, a fost în primul rând un centru comercial.
În secolul al II-lea d.H. Tyrasul trece sub administraţie romană. Î n timpul Imperiului
Bizantin a fost construit aici ceea ce este cunoscut acum sub numele de vechiul fort
din piatră. Tot acum, se remarcă şi infiltrarea negustorilor italieni (genovezi), ceea ce
explică noul nume pe �.oare-1 poartă (Maurocastron sau Moncastronl
Ulterior, î,n urma marilor invazii ale mongolilor din 1 24 1 - 1 242, Moncastron trece
sub stăpânirea tătarilor, timp în care, din nou, este semnalată prezenţa negustorilor
genovezi la Cetatea Albă. Genovezii îşi păstrează poziţia comercială aici, iar în urma
tratatului de la Nymphaion, încheiat la 1 3 martie 1 26 1 cu basileul Mihail al VIII-lea
Paleologul ( 1 2 6 1 - 1 282), obtin monopolul comercial în bazinul Mării Negre. Genove
zii posedă la Cetatea Albă un cartier şi construiesc o nouă cetate, din piatră albă, de
unde şi denumirea de Album Castrum (Albi Castrum), după cum apare în documentele
latine, sau Asprokastron, în cele bizantine. Mult mai târziu, slavii i-au spus Bjelgorod,
turcii Akkerman, denumiri cu aceeaşi conotaţie, de Oraşul Alb, Cetatea Albă.
După anul 1 345, în urma acţiunilor duse împotriva tătarilor de către Ludovic de
Anjou ( 1 342- 1 3 82), rege al Ungariei, şi de către Cazimir al III-lea ( 1 333- 1 370), rege
al Poloniei, la care au participat şi trupe moldoveneşti, tătarii au fost alungaţi din zonă,
dată după care Cetatea Albă se pare că a trecut în stăpânirea moldovenilor.
Se presupune că primul voievod moldovean care a intrat în posesia Cetăţii Albe a
fost Petru 1 Muşat ( 1 375- l 3 9 l l Prima atestare însă, referitoare la stăpânirea Cetăţii
(1)
(2)

(3)

Articolul nostru a f3cut obiectul unor comunicliri la Secţiunea Iaşi a Societăţii
Numismatice Române (Monede emise la Cetatea Albă, 3. 12. 1 989) şi la Simpozionul
Naţional de Numismatică de la Bârlad (3 1 .05-2.06. 1 99 1 ).
C.C. Giurescu, Istoria României, 2, Bucureşti, 1 940, p. 5 1 5-5 1 7: "Grosimea zidurilor...
4,94 m la Cetatea Albă... Fortul era inconjurat de un zid sau de o incintă poligonală,
prevăzută şi ea cu turnuri circulare (Cetatea Albă) ... De jur împrejurul zidului se află un
şanţ cu apă... La Cetatea Albă apa din şanţ avea o adâncime de 8 picioare, adică 2,44 m".
V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 330.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

31 8

Traian Bita

Albe de către moldoveni, reiese din titulatura voievodului Roman 1 ( 1 39 1 - 1 394): "Io
Roman Voievod stăpânind Ţara Moldovei de la munte până la mare'"' . Aceeaşi
menţiune găsim şi în titulatura lui Alexandru cel Bun ( 1 400-1 432): "Io Alexandru
5
Voievod de sine stăpânitor a toată Moldovlahia şi al malului mării" . În posesia
Moldovei, Cetatea Albă apare în. documentele genoveze ca o comună autonomă, cu
"bătrânii" ei, având propria monedă, propria administraţie şi gospodărire locală6, o
autonomie pe care o explică N. Iorga: "De altfel era o concepţie genoveză veche şi
permanentă, aceea că teritoriul luat în stăpânire de dânşii rămânea teoretic tot al
vechiului stăpân al ţării. La Cetatea Albă domnul român il înlocuia astfel, în chipul
7
cel mai firesc, pe vechiul domn păgân care era hanul tătărăsc" • Genovezii efectuau
tranzacţiile comerciale prin Caffa (azi Feodosia, Ucraina), colonie genoveză din
Crimeea, al cărei şef - consulul Caffei - era totodată şi conducător al tuturor genove
zilor" din toată Marea cea Mare şi din tot Imperiul Cazarei"8 .
Pentru Moldova, Cetatea Albă a constituit poarta de ieşire la Marea Neagră şi
centru administrativ al teritoriului limitrof Mării Negre: "Parathalasia"9 . Î n privilegiul
comercial acordat de către Alexandru cel Bun în 1 408 "orăşenilor din târgui Liovului",
Cetatea Albă apare ca punct de vamă la hotar 1 0, prin care se traficau produsele venite
pe "drumul tătărăsc", dt:-a lungul Nistrului, precum şi pe cel "moldovenesc" de pe
valea Siretului - drumuri care-şi aveau debuşeul aici, la Cetatea Albă, de unde apoi
pe cale maritimă mărfurile erau îndreptate fie în celelalte porturi ale Mării Negre, fie
în cele din Marea Mediterană. La Cetatea Albă moldovenii au înfiinţat un şantier de
construcţii navale, dispunând de fl otă maritimă şi fluvială proprie.
Îp a doua j umătate a secolului al XIV-lea se poate presupune o suveranitate
lituaniană la Cetatea Albă; problema însă este controversată 1 1 şi documentele nu vin
să confirme acest lucru, din acestea reieşind mai degrabă relaţii de bună vecinătate şi
o influenţă firească care decurge din aceste raporturi. Astfel, o reprezentare aflată pe
o monedă moldovenească din prima jumătate a secolului al XV-lea, emisă în timpul
domniei lui Iliaş ( 1 432- 1 �33, 1 435- 1442), care după părerea noastră aparţine mo
netăriei de la Cetatea Albă şi de care ne vom ocupa mai jos (fi g.1/4), pare a fi de
influenţă lituaniană. De altfel unele evenimente istorice din această vreme atestă totuşi
o prezentă lituaniană în zona învecinată Cetăţii Albe. Î n anul 1 3 63 cneazul lituanian
Olgierd ( 1 345- 1 3 77) a provocat tătarilor o grea infr.ângere la Sinie Vodi (Apele
M. Costăchescu, Documente Moldovene$ti inainte de Ştefan cel Mare, 2, laşi, 1 932,
p. 608.
(5) Ibidem.
(6) Gh.l. Brătianu, Marea Neagră, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de
V. Spinei.
(7) N. Iorga. Studii asupra Evului Mediu Românesc, ediţie îngrijită de Ş. Papacostea,
Bucureşti, 1984, p. 223.
(8) Gh.l. Brătianu, op. cit., 2, p. 264.
(9) Ş. Papacostea. Geneza statului in Evul Mediu Românesc, Cluj-Napoca, 1 988, p. 1 85.
(10) M. Costăchescu, op. cit., p. 634.
(1 1 ) Gh.l. Brătianu, op. cit. , nota 52, p. 250-252.
(4)
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Albastre), în urma căreia lituanienii şi-au extins stăpânirea peste o mare parte a
Ucrainei.
Î n anul 1 3 86 "Moncastrum nu se mai afla sub controlul tătarilor" 1 2 . La alungarea
acestora au participat, pe lângă trupele cnezilor Koriatovici din Podolia şi forţe locale .
moldoveneşti: "Potrivit letopiseţelor ruso-lituaniene, românii I-au ales voievod pe Iuri
Koriatovici, pentru ca mai târziu să-I otrăvească ... actele de cancelarie, pomelnicul de
la Bistriţa şi vechile cronici slavo-române nu îl menţionează" 1 3 între voievozii Mol
dovei, probabil datorită faptului eli a domnit pentru o scurtă vreme şi "numai în
regiunile de sud-est" 14•
Î n 1 4 1 0, trupele moldoveneşti participă, alături de trupele Uniunii Polono-Litua
niene, la lupta de la Grilnwald împotriva Ordinului Teutonic; patru ani mai târziu, în
1 4 1 4, are loc o participare similară. Î n 1 4 1 1 , Alexandru cel Bun ia în elisătorie pe sora
regelui Poloniei Wladislav II Jagello ( 1 386- 1 434), care era totodată şi mare duce de
Lituania, catolica Rymgaila.
La Conciliul de la Konstanz, solii moldoveni adoptă aceeaşi poziţie cu cei ai
Lituaniei, în privinţa realizării unei uniri a bisericii catolice cu cea ortodoxă. Din
relatările de călătorie ale călugărului rus Zosima aflăm "despre perceperea unei taxe
1
denumită tamga la trecerea Nistrului, taxă împărţită între Moldova şi Lituania" 5 .
S-a presupus că ar fi existat o cetatea lituaniană, Czarnigrad, pe malul stâng al
Nistrului, aşezată în partea opusă Cetăţii Albe, în amonte, "pe unde se poate traversa
fluviul înainte de liman", care apare mai târziu pe unele hărţi din secolul al XVII-lea,
cu calificativul, de "ruinat" de către "incursiuni cazace", şi care a fost localizată pe
locul actualului oraş Grigoriopot 16 •
Î n primăvara anului 1 420, "spre marea spaimă a lui Alexandru (cel Bun) bogatul
17
port fu asediat" de turci, ceea ce a dus în anul următor ( 1 42 1 ) la refacerea zidurilor
Cetăţii Albe, care, după părerea unor istorici contemporani, s-ar fi realizat cu ajutorul
cneazului lituanian Witold, care a trimis la Cetatea Albă în acest scop pe Gneldigold,
guvernatorul Podoliei: "Lucrările au durat aproape o lună; s-au întrebuinţat 1 200 de
oameni, 4000 de care cuprindeau materiale de construcţii" 18 • Mai credibilă pare a fi
părerea lui Matei Cazacu, potrivit căreia materialele şi oamenii menţionaţi mai sus ar
fi servit la fondarea unui "castel nou nouţ", cel de la Czarnigrad 19 .
Un fapt considerat eli ar fi înăsprit relaţiile moldo-lituaniene este socotit divorţul
lui Alexandru cel Bun - solicitat de soţia sa Rymgaila -, dar ele au continuat totuşi şi
după acest eveniment. Î n 1 425, Alexandru cel Bun îşi însoară fiul, Iliaş, cu Marinica,
fiica ducelui lituanian Andrei Oligmandovici. În 1 430, Witold, despre care N. Iorga
Ş. Papacostea, op. cit. , p. 1 09.
V. Spinei, op. cit. , p. 327.
Ibidem.
Ibidem.
M. Cazacu, A propos de / 'expansion polono-/ituanienne au nord de la Mer Noire aux
X/11"-d siecles, Paris, 1989, p. 1 00- 1 22.
( 1 7) N. Iorga, Istoria poporului românesc2 , Bucureşti, 1985, p. 254.
( 1 8) C.C. Giurescu, D.C. Giurescu, Istoria Românilor, Bucureşti, 1976, p. 99.
( 1 9) M. Cazacu, op. cit. , p. l 09.

( 1 2)
( 1 3)
( 1 4)
( 1 5)
( 1 6)
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spunea că îl "duşmănea pe Alexandru pentru divorţul cu Rygmaila", se stinge din viaţă
şi tronul lituanian a fost ocupat de Swidrigaillo ( 1 430-1 432), "in care Alexandru găsi
un bun pfieten şi vecin"20.
În 1 430, Alexandru cel Bun, cu ajutor tătărăsc, se alătură cneazului Swidrigaillo
in lupta contra polonilor. După moartea lui Alexandru cel Bun, in scaunul Moldovei
a urmat fiul său Iliaş, asociat la domnie încă din 1 42 1 ; domnia i-a fost întreruptă de
către Ştefan II ( 1 433- 1 435, 1435 - 1 447). În urma confruntărilor avute la Dărmăneşti
(februarie 1 434) şi la Podagra (4 august 143 5), cei doi ajung la o înţelegere, conform
căreia urmau să domnească împreună. Iliaş va domni in partea de sus a Moldovei,
precum şi in ţinuturile din sud-est până la vărsarea Nistrului in Marea Neagră2 1 , ceea
ce lasă să se inţeleagă că avea in stăpânire şi Cetatea Albă. Ştefan al II-lea domnea in
partea de jos a Moldovei. O separare propriu-zisă a teritoriilor are loc abia in urma
confruntări i de la Chipereşti (6 martie 1 43 6), când se va institui suveranitatea lui Iliaş
in partea de nord a Moldovei (cu reşedinţa la Suceava), pe când partea de sud, cu
reşedinţa la Vaslui, ii revine lui Ştefan al II-lea. La această dată se pare că a trecut in
stăpânirea lui Ştefan al II-lea Cetatea Albă.
Acest lucru este confirmat şi de inscripţia in greceşte descoperită la Cetatea Albă,
care relatează, că in anul 6948 ( 1 440) Ştefan a pus să se refacă vechile ziduri ale Cetăţii
Albe de către "Theodorka"22 . Refacerea acestor ziduri a fost necesară in urma incur
siunilor tătare din 1 439- 1 440 asupra Moldovei, când au fost arse oraşele Vaslui şi
Bârlad. Este posibil ca Ştefan al II-lea să fi fost nevoit să-şi mute, cel puţin temporar,
reşedinţa la Cetatea Albă. După domnia lui Ştefan al II-lea, intre anii 1 447- 1 449,
domnesc cu intreruperi Petru al II-lea şi Roman al II-lea, apoi Alexăndrel ( 1 449- 1 4521 454, 1455), a cărui domnie este şi ea intrerupt!\, mai întâi de Bogdan al II-lea
( 1 449- 1 4 5 1 ), apoi de Petru Aron ( 1 45 1 - 1 452, 1 454- 1 455, 1 455- 1 457), care-i ia tronul,
nerespectând înţelegerea avută de a domni impreun1\, se pare ca foşti complici in
uciderea lui Bogdan al II-lea. Alex1\ndrel reocup1\ tronul abia in februarie 1 452, după
care domnia i-a fost din nou intrerupt!\ de Petru Aron. În urma infrângerii de la
"Mohile" (25 mai 1 455), Alex1\ndrel a căutat "un ad1\ ost in Cetatea Alb!\, unde acest
�
tân1\r viţios muri ucis (otr1\vit?) de proprii s1\i boieri" 3 (26 august 1455). De domnia
lui Petru Aron sunt legate o serie de evenimente care privesc Cetatea Alb!\. Într-un
document din aprilie 1 435, veneţienii, preocupaţi de aprovizionarea cu grâu din
această zonă, amintesc propunerea făcut!\ de către seniorul oraşului Cetatea Albă, care
"este c1\lug1\r" (qui caloierus est În acest c1\lug1\r, N. Iorga vedea, pe domnul "Aron
care şi-a zis apoi Petru Vodă"2 În timp ce C.C. Giurescu este de p1\rere, că acel
"Dominus Moncastri" este "fiu al unui călug1\r"25 , mai greu de crezut, deoarece

}

•

(20) N. Iorga, op. cit. , p. 256.
(2 1 ) Gh.l. Brătianu, op. cit. , p. 256; Şt.S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1976, p. 5 1 : "Ştefan
acceptâ să se împace cu fratele său Ilie, recunoscându-1 ca domn al Moldovei, în schimb
a primit in stâpânire Ţara de Jos, cu portul Chilia şi Cetatea Albii".
(22) N. Iorga, Studii asupra Evului Mediu Românesc, p. 225.
(23) Idem, istoria poporului românesc, p. 265.
(24) Idem, Studii asupra Evului Mediu Românesc, p. 223-224.
(25) C.C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăfi moldoveneşti, Bucureşti, 1967, p. 205.
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călugării nu au fii, - în afară de faptul că avem de-a face cu o călugărire la bătrâneţe.
Problema rămâne deschisă. De fapt, N. Iorga arată în continuare eli, "acel fiu (popă)
era fiul cuiva care, cu câtva timp în urmă fusese la Constantinopol" şi "în acest sens
ar trebui să se vadă în acel tată, omul pe care-I considera astfel lumea înainte ca fiul
26
său să-şi fi atribuit descendenta domnească" . Se poate deduce, dacă într-adevăr
Petru Aron este acel călugăr, că el era fie un uzurpator, fie un fiu al lui Alexandru cel
Bun, provenit din una din legăturile "nelegiuite" ale acestuia cu o femeie al cărei nume
nu ne este cunoscut şi al cărei sot poate fi acel "tată" pus în discutie.
În 1 454, Cetatea Albă este atacată de pe mare de către turci, dar ea este apărată de
moldoveni. O inscripţie din luna martie a aceluiaşi an ne informeazA despre reparatia
zidurilor Cetăţii Albe: "S-a săvârşit acest mur (zid) şi a fost înarmat de dumnealui
27
Stanciu" • Stanciu este pârcălabul de Cetatea Albă, pomenit astfel într-un act emis
de către Alexăndrel la Suceava (26 ianuarie 1 453)28 . Într-un document genovez, din
mai 1455, este relatat un conflict dintre pârcălabii Cetăţii Albe şi fraţii Senerega, ivit
cu ocazia apărării castelului Lerici, situat pe Nipru, de către oamenii din Cetatea Albă,
castel care rămâne până la urmă "întărit în numele lui Petru Voievod, Domnul
Moldovei, care nu voieşte să-I restituie"29 .
Î n fata pericolului turcesc care ameninta nu numai Cetatea Albă, dar şi întreaga
Moldovli, Petru Aron, este nevoit să încheie, la 9 iulie 1 456, un tratat cu turcii, prin
care el "cumpără pacea" cu 2000 zloţi ungureşti pentru "ca ţara noastră să nu piară"30 .
În urma acestui tratat însă Moldova beneficiază de un însemnat privilegiu cu caracter
comercial: navigaţia liberă a navelor moldoveneşti în Marea Neagră şi traficul liber
în Turcia. Deşi istoria condamnă acceptul lui Petru Aron de a plăti tribut turcilor, acest
tratat poate fi privit totuşi ca un succes diplomatic, dacă avem în vedere eli în anul
1453 Constantinopolul a fost ocupat de turci, controlul Strâmtorilor era în mâna
acestora, iar Marea Neagră se transformase într-un "lac turcesc". Însăşi Kaffa a hotărât
în 1455 să plătească turcilor un tribut anual de 3000 de ducaţi. Şi Ştefan cel Mare
( 1 457- 1 504) a fost nevoit până la urmă ( 1 489) să plătească tribut turcilor "3000 de
florini veneţieni", după ce pierduse, în 1 484, cetăţile Chilia şi Cetatea Albă. Despre
ele, Ştefan cel Mare, într-o scrisoare adresată Senatului Venetian spunea că: "sunt
toată Moldova şi Moldova cu aceste două locuri este un zid pentru Ţara Ungurească
31
şi Ţara Leşească" , iar Baiazid al II-lea ( 1 48 1 - 1 5 1 2) aprecia, la rândul său, Cetatea
Albă ca fiind "o cheie şi o poartă pentru Polonia, Rusia, Tătliria şi toată Marea
32
Neagră" .
·

(26) N. Iorga. Studii asupra Evului Mediu Românesc, p. 224.
(27) ldem, apud Vigna. Codice diplomatice delia. colonia tauroliguri 1 (Genova. 1 868),
p. 371-372.
(28) M. Costăchescu, op. cit., p. 447.
(29) N. Iorga. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1 899, p. 1 16; apud
P. Nicorescu, Monede moldoveneşti bătute la Cetatea Albă, laşi, 1 937, p. 7.
(30) N. Costăchescu, op. cit., p. 797-800.
(3 1 ) Gh. Brătianu, op. cit. , p. 293.
(32) Ibidem, p. 293.
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Fig. l . 1 , monede emise la Cetatea Albă cu legenda ACllPKACTPU
(0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 573-576); 2, monede emise probabil de
Ştefan II în perioada 1433 - 1 447 (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu,
603a-603d, "emisiune monetară neidentificată, epoca 1 432- 1 457"?);
3, Iliaş ( 1 432- 1 436 cu întreruperi, după 1 august 1 442 asociat la domnie cu
Ştefan Il. Emisă probabil între anii 1432- 1 433 (0. Luchian, G. Buzdugan,
C. Oprescu, 489-499, Iliaş, tip IV); 4, Iliaş, emisă probabil între anii 1 4 3 3 - 1 4 3 5
(0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 500-50 1 , Iliaş t i p V ) .
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Pe lângă activitatea comercială şi financiară a Cetăţii Albe a existat fireşte şi una
monetară. Descoperirea unor monede in Cetatea Albă şi in apropiere, având pe una
din feţe capul de bour reprezentat in aceeaşi mani eră ca şi pe celelalte monede
moldoveneşti (fig. 1 / l a), iar pe cealaltă parte, in centru, o cruce cu braţe egale,
încadrată de legenda ACIIPKACTP (fig. 1 / l b), a adus la concluzia, pe bună dreptate,
că ele aparţin Cetăţii Albe şi au fost emise in timpul şi sub suzeranitatea unui voievod
moldovean.
Existenţa acestor monede, cât şi relatările din documentele genoveze, care menţio
nează că Cetatea Albă avea propria sa monedă, indică f1ră dubii şi existenţa unei
monetării aici, lucru de altfel recunoscut până in prezent33 . Î nsă in nici un caz nu se
poate admite că, activitatea monetară a acestui atelier de la Cetatea Albă s-ar fi limitat
la emiterea unui singur grup monetar, cel amintit mai sus, de-a lungul unei perioade
de aproximativ un secol.
Plecând de la această premisă, ca şi de la existenţa unui alt tip monetar moldove
nesc (considerat a fi fost emis in perioada cuprinsă intre domnia lui Alexandru cel
Bun şi cea a lui Ştefan cel Mare) cunoscut sub denumirea de "Emisiune monetară
neidentificată ( 1 432-1 45 7)"34 (fig. l /2), şi care dacă se compară cu cel atribuit Cetăţii
Albe - cu legenda ACIIPKACTPU, se observă o asemănare evidentă in maniera de
reprezentare a capului de bour: urechile eliptice, botul lăţit, coarnele subţiri in formă
de cerc, steaua dintre coarne formată din raze liniare, precum şi atributele aşezate
lateral, rozeta şi semiluna sunt in aceeaşi poziţie. Această asemănare de netăgăduit
lasă să se inţeleagă că avem de-a face cu aceeaşi ştanţă şi probabil chiar cu acelaşi
meşter monetar şi, bineinţeles, cu aceeaşi monetărie.
Legenda monedelor aparţinând "emisiunii neidentificate" nu este redată in catalo
gul monedelor româneşti al lui Luchian, Buzdugan şi Oprescu, ea având aici explicaţia
"ilizibilă". Aceasta se datorează probabil unor piese deteriorate, care au fost la
dispoziţia celor ce au intocmit această publicaţie.
O monedă de acest fel, aflată in colecţia noastră, permite să distingem parţial
legenda acestui tip monetar. Pe avers, încadrată intre două cercuri de perle:
- - (X) T a r - - iar pe revers pare a fi legenda identică: - - - OO T - - , care poate fi,
probabil, interpretată " ... step ... ", adică ŞTEFAN. Descrierea aversului am arătat-o
mai sus, dar pe revers, in schimb, se află un scut triunghiular, cu partea de jos rotunjită.
În câmpul scutului, sus, se află o cruce, iar sub ea este figurat un semn asemănător
unei scoabe, cu capetele in jos, având o stea cu cinci colţuri dedesupt. Sub acest semn,
in vârful scutului, j os in dreapta, se află o fascie. Comparând reprezentările de pe
scutul monedei aparţinând "emisiunii neidentificate" cu stema fostului judeţ Cetatea
Albă35 (fig. 4/3), vom constata că există unele elemente care par a fi in legătură. Astfel,
semnul de pe scutul monedei - asemănat de noi cu o "scoabă" - pare a sugera, in mod
schematic şi stilizat, partea de sus a turnului de cetate aflat pe stema judeţului. De
,

-

-

(33) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti (în text se
prescurtează cu numele autorilor), Bucureşti, 1977, p. 41.
(34) Ibidem, p . 77-78, nr . 603 a - 603 d.
(35) Enciclopedia României, 2, Bucureşti, 1983, p. 133.
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Fig. 2. 1 , emisă probabil spre sfârşitul domniei lui Alexandru cel Bun sau a
urmaşilor lui (domnie incertă) (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 462,
tip zis "Domn necunoscut"); 2, monede emise probabil între anii 1 43 6- 1 447
(domnie incertă) (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 463-469b,
tipul "Cruce cu braţele egale"); 3, Petru III Aron ( 1 45 1 - 1 457 cu întreruperi),
rponedă emisă între anii 1 455-1457 (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu,
597-60 1 , tip II); 4, Alexandru II (Alexăndrel) ( 1 449- 1 455 cu întreruperi),
monede emise probabil între 1 449- 1 454 (0. Luchain, G. Buzdugan, C. Oprescu,
568-57 1 , tip II).
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asemenea, fascia din partea dreaptă -jos a scutului are şi ea un corespondent in stema
36
judeţului, fiind descrisă, ca reprezentând "malul unei ape" . Deşi nu cunoaştem cum
a fost alcătuită stema judeţului Cetatea Albă (in 1 932 ?)·, se poate presupune că sursa
de inspiraţie a fost tipul de monedă in discuţie; până in prezent nici ipotetic această
monedă nu a fost atribuită Cetăţii Albe, dar ar putea totuşi să existe - necunoscută
nouă - o stemă sau un sigiliu, mai vechi care să constituie veriga lipsă din şirul acestor
argumente ale demonstraţiei noastre.
Pe lângă asemănarea tipului capului de bour de pe moneda cu legenda "ACllPKAC
TPU" şi de pe cea aparţinând "emisiunii neidentificate", un alt element comun acestor
monede este şi prezenţa "crucii" de pe reversul lor, c are constituie mobila heraldică
a Cetăţii Albe, numită impropriu "cruce genoveză", şi care la moneda "emisiune
neidentificată" o găsim şi in afara scutului (timbrându-1). Tot lateral scutului - in
dreapta (la unele piese, in stânga) -, se află sigla "S", care apare şi pe monedele
anepigrafe37 (de jumătate de gros) de acest tip. Semnificaţia acesteia poate fi pusă
probabil in legătură cu marca meşterului monetar.
Moneda din colecţia noastră este parţial deteriorată (lipsesc mici fragmente din ea),
fiind bătută in bilon, are greutatea de 0,55 g şi diametru! de 1 5 - 1 7,8 mm. Deşi are o
greutate de numai 0,5 5 g (datorată şi lipsei unor fragmente), in comparaţie cu piesele
menţionate in publicaţia amintită (0,85 şi 1 , 1 0 g)38 , - datorită legendei, ea se inscrie
fără discuţie in categoria pieselor de un gros. După informaţiile noastre a fost desco
perită pe teritoriul municipiului Iaşi, prin anii 1 982- 1 983, împreună cu încă trei
monede aparţinând aceleiaşi emisiuni, din care una similară cu cea reprezentatll acum,
iar celelalte doull, din aramă, anepigrafe, cu valoarea de jumlltate de gros (in prezent
in colecţia D-lui Ciobanu Anatolie din laşi, de la care am achiziţionat moneda noastrll
şi deţinem informaţia). Dar, printre emisiunile monetare moldoveneşti din perioada
1 432- 1 457 se remarcă încă doull tipuri (fig. 1/3 şi 4), care se deosebesc de tipul
tradiţional al monedelor emise in Moldova, care însă se aseamllnă intre ele datorită
reprezentărilor de pe revers: un scut triunghiular, rotunjit in partea de jos, având in
câmp un semn neexplicat, in forma unei linii sinuoase cu o globulă şi o cruce deasupra
ei (fig. l /3b şi 4b). Prezenţa crucii pe scut, in aceeaşi poziţie, şi redată in aceeaşi
manieră ca pe reversul monedelor aparţinând "emisiunii neidentificată" (fig. I /2b), ne
face să gândim, că ele aparţin probabil aceleiaşi monetării de la Cetatea Albll. Lectura
legendei acestor monede nu lasă nici un dubiu asupra faptului, că ele aparţin domniei
lui Iliaş şi figurează ca atare in catalogul monedelor româneşti (Luchian, Buzdugan,
Oprescu), ca două tipuri distincte (IV şi V).
Tipul IV (fig. 113) păstrează pe avers aceeaşi reprezentare obişnuită a capului de
bour cu atributele sale tradiţiona!e39. Distingem rozeta şi luna nouă lateral capului de
(36) Ibidem: "Stema. Scut despicat, in primul cartier, roşu, o viţă de vie de aur, prinsă pe un
arac negru ieşind dintr-o terasll verde. În al doilea (cartier), tot roşu, un turn de cetate de
argint, aşezat pe malul unei ape de argint".
(37) O. Luchian. G. Buzdugan. C. Oprescu, op. cit., p. 78, nr. 603 d.
(38) Ibidem, p. 77-78, nr. 603 a - 603 d.
(39) Ibidem, p. 67-68, nr. 489-494.
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I<'ig. 3 . 1 , Alexandru II (Alcxăndrel), emise probabil în 1 45 5 (0. Luchian,
G. Buzdugan, C. Oprcscu, 4 1 4-447, Alexandru cel Bun ( 1 400- 1 432, tip V);
2, Bogdan II ( 1 449- 1 45 1 ) (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 5 77-5 8 1 );
3, Ştefan III (cel Mare) ( 1 457-1 504), emise între 1 457- 1 484 (0. Luchian,
G. Buzdugan, C. Oprescu, 604-629); 4, probabil Ştefan II ( 1 433-1 477) cu
întreruperi, 1 436- 1 442 asociat cu Iliaş şi 1 444- 1 445 asociat cu Petru Il
(0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 528-533, Ştefan II, tip V).
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bour, steaua cu cinci colţuri între coarne, iar la unele piese apare o globulă în fruntea
capului de bour. La exterior, încadrată între două cercuri de perle este legenda
+ 6 L1 ft elo WOI WOD« . Pe revers, scutul amintit mai sus (fig. l /3b) este însoţit de
diferite semne: deasupra -- timbrând scutul - sigla R sau un "semn dreptunghiu
lar"40, iar lateral stânga o cruce sau sigla + . Această siglă este probabil acelaşi semn
- cruce -, bătut defectuos. Se cunoaşte o variantă, unică de altfel, la care scutul este
timbrat de un mic cap de bour; moneda respectivă a aparţinut colecţiei Gassauer din
Suceava4 1 . De asemenea, există şi varianta în care scutul nu este însoţit de nici un
semn. Legenda este identică cu cea de pe avers. Se cunosc şi astfel de monede
anepigrafe divizionare (jumătate de gros ?). Pe unele din aceste piese scutul este însoţit
lateral de "un buzdugan"42 , având deasupra şi "o rozetă cu cinci globule"43 . Există şi
varianta în care scutul nu este însoţit de nici un semn44 .
Tipul V (fig. l /4a), al cărui avers constituie o reprezentare unică şi totodată
enigmatică45 , este descris în numismatica moldovenească astfel: "Călăreţul în armură,
spre stânga, purtând probabil coif cu cap de bour (ipoteză justificată pe plan heraldic),
ţine în mâna stângă o spadă în poziţie de atac"46 . Această descriere însă nu ne
lămureşte prin ce anume este justificată această ipoteză "pe plan hcraldic", lucru pe
care noi îl considerăm foarte important. Ceea ce însă este foarte clar, este faptul că o
reprezentare similară se întâlneşte în mod frecvent pe monedele lituaniene care apar
însă ulterior, unde "călăreţul lituanian" are aceeaşi poziţie şi atitudine47 .
Această asemănare nu poate fi întâmplătoare, dacă avem în vedere relaţiile matri
moniale ale lui Iliaş cu printesa lituaniană Marinica şi chiar prezenţa lituaniană în zona
respectivă. Reversul monedelor de tip V (fig. 1 14b) nu se deosebeşte practic cu nimic
de cel al monedelor de tip IV şi poate fi considerat drept o variantă a acestuia. Este
acelaşi scut, cu aceeaşi reprezentare, având diferite doar siglele aflate lateral, în st�aga
scutului. Aceste sigle pot fi: T . Ele par a fi de fapt acelaşi semn, bătut răsturnat ori
defectuos. Legenda aflată pe monedele aparţinând acestui tip (V) este aceeaşi, atât pe
avers cât şi pe revers, de regulă în forma HIL Jati WOJWOD III . Până în prezent nu
se cunosc monede anepigrafe-divizionare, de jumătate de gros, care să aparţină acestui
tip monetar48.
(40) Ibidem, p. 67, nr. 490.
(4 1 ) C. Ştirbu, Colectia de monede medievale româneşti dr. Gassauer, in BSNR,
LXXV-LXXVI (198 1 - 1 983), p. 3 1 8, 3 2 1 şi pl. II, nr. 56, anexa I, p. 334, nr. 56 şi anexa
II, p. 342, nr. 56.
(42) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit., p. 68, nr. 496.
(43) Ibidem, nr. 4% şi 497.
(44) Ibidem, nr. 495.
(45) Ibidem, nr. 500-501 d.
(46) Ibidem, p. 65.
1
(47) Monedele lituaniene sunt ulterioare acestei emisiuni ceea ce ne in' reptăţeşte să credem,
·

că motivul heraldic a existat totuşi la daţa respectivă, dar nu pe m(-nede.

(48) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit., p. 68; C. Ştirbu, op. cit., p. 334-335,
nr. 63-76.
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1

Fig. 4.- 1 , follari emişi aproximativ între 1 307- 1 3 1 1 de Senioria genovezli
de la Isaccea; 2, amprenta sigilară aparţinând lui Ioan. Vornic de Suceava
( 1 407, 1 42 1 ); 3, stema judeţului Cetatea AlbA ( 1 939);
4, stema municipiului Cetatea Albli (1 939).
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Mobilei heraldice ( fln ), prezentă pe scutul de pe reversul monedelor lui Iliaş,
comun tipurilor IV şi V, din câte cunoaştem nu i s-a dat incA o explicaţie. După pArerea
noastrA, ar putea fi interpretată ca o reprezentare schematicA, stilizatA, a unui zid de
cetate crenelat, simbolizând probabil Cetatea Albă sau poate sigla "M", adică Mon
castru. O reprezentare asemlin!toare, figuratA tot pe un scut, este semnalatA pe un
sigiliu boieresc din anii 1 407 şi 142 1 , sigiliu care a aparţinut lui "Ioan vomic de
Suceava"49 (fig. 4/2) care semnifică, probabil, acelaşi lucru, tot un zid de cetate, cel
al Sucevei. Deşi de o factură mult mai evoluat! artistic, o reprezentare similară este
şi stema fostului municipiu Cetatea Albă fig. 4/4). Reprezentarea simbolizeazA "o
cetate medievală ... , cu trei turnuri rotunde" 0. Credem eli la întocmirea acestor repre
zentAri heraldice sursa principal! de inspiraţie a constituit-o însăşi zidurile Cetăţii
Albe, exprimate atât de diferit, dar j ustificat, dacă ne gândim la cele cinci secole care
despart aceste momente.
DupA pArerea lui P. Nicorescu5 1 , la Cetatea Albă a fost emis şi tipul II al monedelor
lui Petru Aron (fig. 2/3)52, piesA "având pe revers stema Cetliţii Albe, cruce genoveză,
mai frumos executat! decât exemplarele noastre"53 (autorul se refer! la "exemplarele"
cu legenda "ACllPKACTPU"), părere cu care suntem întru totul de acord. Referitor
la "crucea genovezli", după împlirţirea heraldicli nu există un tip anume. În cazul
nostru, crucea de pe scut este o "cruce ancoratA". Deci, crucea constituie însemnul
heraldic al Cetliţii Albe, iar prezenţa ei pe monede atestă o autonomie limitatA,
explicatA de însăşi moneda în discuţie, deoarece legenda aversului acestor monede,
respectiv + m o nfl tll A moiiD RYIQ , precizeazA fără echivoc că ele aparţin Moldovei.

�

Cu totul deosebită, nemaifiind întâlnit! pe monedele moldoveneşti, este şi "Coroa
na", care timbrează scutul de pe tipul II al monedelor lui Petru Aron (Fig. 2/3b). Dacă
ne uitAm cu atenţie, vedem, el în realitate, deasupra scutului este o mică cruce simplă
(lucru perfect vizibil la piesele bine conservate), incadratA de două linii în poziţie
verticală. Aceste linii sunt puţin înclinate, iar la prima vedere las! impresia a fi o
coroanA cu cruce. Impresia este lăsat! şi de cercul de perle care intersecteazA braţul
de sus al crucii.
Se poate observa eli în majoritatea cazurilor, pe monedele moldoveneşti c.mise în
perioada 1 432-1 457, când apare coroana, ea este totdeauna de tip "coroan! deschisA
cu fleuroane". După pArerea noastrA, în cazul de faţă crucea sau "coroana cu cruce",
aşe�ată deasupra scutu.ui acestor monede ale lui Petru Aron, tip II, are aceeaşi
(49) L. Şimansc,hi, Cele mai vechi sigilii domne1ti şi boiere1ti, în AII AI, XVII, 1 980, p. 1S4,
fig. 2-3.
(SO) Encic/opedia României, 2, Bucureşti, l938, p. S9S: "Municipiul Cetatea Albi. Stema:
"Pe scut roşu, o cetate medievali de argint, cu trei turnuii rotunde şi cu acoperişurile
a.�uţite, turnul din mijloc mai înalt şi crenelat, cu poarta şi ferestrele închise, aşezate pe
o t'erasl neagr( ieşind dintr-o mare de argint. Peste tot stema Moldovei. Scutul timbrat
de o coroanA murall cu şapie turnuri. Reprezint! vechea cetate moldovenească de
graniţA de pe malul Nistrului".
(S I ) P. Nicorescu, op. cit., p. 10.
(52) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit., p. 76-77, nr. 597-603.
(S3) P. Nicoreseu, op. cit., p. 10.
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semnificaţie (fiind la fel aşezată) ca şi crucea de pe monedele aparţinând "emisiunii
monetare neidentificate" (fig. l /2b ).
De asemenea, considerăm că legenda de pe aversul monedelor lui Petru Aron tip
Il, i' P8'II R.V2 · V � IVOD A · D ·m , singura legendă de felul acesta pe monedele moldove
neşti (pusă sub semnul întrebării în catalogul monedelor şi bancnotelor româneşti, în
forma "+Petrus VAIVODA Dominus Moldaviae"?)54 , este greşit întregită şi optăm
pentru interpretarea "+Petrvs vaivoda D(ominus) M(oncastri)", titulatură sub care
domnitorul Moldovei apare menţionat în documentele coloniilor genoveze şi veneţiene55 .
P. Nicorescu atribuie Cetăţii Albe şi monedele lui Alexăndrel, cele cu legendă
slavonă de tip II (fig. 2/4) 56 , cu aversul + r P O W b A l\ t. i A N APA şi reversul
+ R O t:. B O II'r A r
, monede despre care N. Iorga spunea: "Aşa cum este redactată
acolo într-o formă aşa de fină, ea trimite fără îndoială la epoca lui Alexandru cel Bun.
E numai întrebarea dacă ea a putut să fie bătută, cum era obiceiul în Polonia. Acolo
nu se întrebuinţa litera grecească şi pici caracterul artistic nu era aşa de perfect realist.
N-aş îndrăzni să trimet la posibilitatea unei legături italiene care ar fi foarte ispiti
toare"57 . Deşi N. Iorga afirmă că monedele moldoveneşti erau bătute "cum era
obiceiul în Polonia", nu avem cunoştinţă despre existenta unui document c are să ateste
baterea monedelor în această ţară. După cum se poate vedea, şi atribuirea acestei
monede lui Alexandru cel Bun s-a dovedit a fi eronată. Dacă admitem că există
"posibilitatea unei legături italiene" în realizarea acestor monede, nu este exclusă
posibilitatea ca meşterul monetar al Cetăţii Albe să fi fost originar din Italia. Acest
lucru nu schimbă cu nimic apartenenţa acestei monede la atelierul respectiv. O dovadă
că această monedă aparţine Cetăţii Albe poate fi şi existenţa siglei "M" deasupra
scutului (fig. 2/4b), care este probabil initiala "Moncastrului".
Î ntr-adevăr, moneda respectivă a fost realizată cu un deosebit rafinament artistic,
care o deosebeşte de celelalte emisiuni monetare moldoveneşti. Acesta apare evident
în realizarea capului de bour. Dar nu este singura emisiune realizată în acest fel, lucru
sesizat de noi într-o lucrare anterioară58 . Pentru acest considerent am grupat un număr
de patru emisiuni monetare care, cronologic, constituie o continuitate a domniilor lui
Alexăndrel, Bogdan al II-lea şi Petru Aron, despre care arătam că ele sunt s8ecifice
"unui anume meşter monetar şi monetăriei în care au fost bătute monedele"5 .
Î n această grupare figurează, după cum se poate vedea, şi monedele lui Petru Aron,
tipul II, cât şi cele ale lui Alexăndrel, tipul II (cu caractere chirilice). Dar în gruparea
amintită mai figurează şi o altă monedă a lui Alexăndrel - cu caractere latine (fig.
60
3/1 ), greşit atribuită lui Alexandru cel Bun , precum şi moneda lui Bogdan al II-lea 1
-

O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 76.
Gh.I. Brătianu, op. cit. , p. 25 1 , nota 52.
O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 74-75, nr. 568-57 1 .
N . Iorga, op. cit., p. 223.
Tr. Bita, Opinii privind emisiunile monetare din timpul lui Alexandru (Alexandru al
II-lea 1449, 1452-1454, 1455), in BSNR, LXXVI-LXXIX, 1987, p. 291-296.
(59) Ibidem, p. 292.
(60) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 62, nr. 4 1 4-4 1 7.
(6 1 ) Ibidem, p. 75-76, nr. 577-5 8 1 .
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
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(fig. 3/2), monede, care şi ele, în consecinţă, îşi revendică apartenenţa la monetăria
din Cetatea Albă.
Monedele lui Alexăndrel având legende latine şi cele ale lui Bogdan al II-lea, deşi
au pe scut mobile heraldice diferite, au totuşi aceleaşi sigle, n şi I situate in afara
scutului, în aceeaşi poziţie gus şi lateral dreapta). Aceste sigle pot fi întâlnite şi pe
monedele lui Iliaş de tip V , lateral, in stânga scutului, ceea ce pare a nu fi doar o
simplă întâmplare. De asemenea, semnalăm existenţa unei monede anepigrafe atri
buită lui Iliaş, tip IV63 , care are in dreapta scutului un buzdugan, mobilă ce figurează
şi pe scutul de pe reversul monedelor lui Bogdan al II-lea.
Nu putem trece cu vederea nici monedele lui Alexandru cel Bun, "emisiunile
anepigrafe excepţionale", în special de tipul "cruce cu braţe egale"64 (fig. 2/2), piese
cu valoare de jumătate de gros, care au pe avers capul de bour cu atributele sale
obişnuite, uneori cu o globulă in frunte, asemănătoare cu capul de bour de pe monedele
lui Iliaş, tipul IV, iar pe revers o "cruce cu braţe egale". În acest caz, în primul canton
(spaţiul format între braţele crucii) are o siglă T , aceeaşi ca cea pomenită mai sus.
În al doilea canton există o coroană deschisă cu fleuroane. Coroana este asemănătoare
cu cea existentă pe monedele lui Iliaş, tip 1 65, care timbrează scutul, iar la tipul III al
aceluia i voievod, pe aversul monedelor, se află între coarnele bourului, in locul
�
steluţei 6, sau pe reversul monedelor emise in timpul domniei asociate Iliaş şi Ştefan
al II-lea, unde este situată deasupra scutului de pe revers67 . Ea se mai află şi pe
monedele lui Petru al II-lea asociat cu Ştefan al II-lea, tipul II68, unde apare pe revers,
timbrând scutul; in al treilea canton este plasată o lună nouă, iar în al patrulea, o stea
cu cinci raze.
După cum se poate observa, coroana situată în al doilea canton al monedei tip
"cruce cu braţe egale" îşi găseşte analogie la monedele lui Iliaş şi este nelipsită de pe
cele aparţinând domniei lui Ştefan al II-lea, motiv pentru care credem că această
monedă este greşit atribuită lui Alexandru cel Bun. Această atribuire este de fapt
incertă, deoarece şi autorii catalogului menţionat susţin că "atribuirea lor exclusivă
domniei lui Alexandru cel Bun rămâne discutabilă"69 . Deci, locul ei trebuie găsit mai
târziu, în timpul domniei lui Iliaş asociat cu Ştefan al II-lea sau in timpul domniei lui
Ştefan II domnind singur. În ceea ce priveşte apartenenţa acestei monede, prezenţa
crucii cu braţele egale pe revers ne indică un centru comercial genovez şi acesta este
in mod aproape sigur Cetatea Albă. Amprenta genoveză pe care o înfăţişează acest tip
monetar este confirmată de follarii emişi intre anii 1 307- 1 3 1 1 , atribuiţi Senioriei
70
Genoveze de lsaccea (fig. 4/1 ) şi care au fost bătuţi in aceeaşi manieră.
,

(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

/

C. Ştirbu, op. cit., p. 343, nr. 63-76.
O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 68, nr. 496.
Ibidem, p. 64-65, nr. 463-469 b.
Ibidem, p. 66-67, nr. 472-477 n.
Ibidem, p. 67, nr. 486-488.
Ibidem, p. 69-70, nr. 50 1 -5 14.
Ibidem, p. 72, nr. 543-545.
Ibidem, p. 58.
E. şi I. OberUl.nder-Timoveanu, Noi descoperiri de monede emise în zona gurilor
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De acest tip monetar, cu o "cruce cu braţe egale" (fig. 2/2b}, aparţinând "emisiunii
anepigrafe excepţionale" din Moldova, s-a ocupat şi O. Iliescu, care este de părere că
aceste monede "au fost emise desigur spre sfărşitul domniei lui Alexandru cel Bun,
probabil intre 14 1 5- 1 43 1 ", opinie pe care nu o împărtăşim din motivele expuse mai
sus. Autorul citat arată in continuare, că "nu ar fi exclus să reprezinte o emisiune
71
locală, la Cetatea Albă" , părere pe care, evident, o considerăm îndreptăţită.
Tot monetăriei de la Cetatea Albă ii aparţine probabil o monedă anepigrafă, din
aceeaşi emisiune moldovenească care figurează in catalogul amintit sub genericul
72
"tipul zis "Domn necunoscut" (fig. 2/1 ). Ea are pe avers un "cap de bour cu o stea
mică cu cinci (?) raze între coarne, la dreapta patru globule unite in cruciş (x}, la stânga
ceva similar c.p.", iar pe revers "o cruce cu adaos la extremităţile orizontale (Winkel
73
kreuz?)" .
Manifestăm rezerva cuvenită, mai ales in privinţa domniei în timpul căreia a fost
emisă, acest lucru datorându-se faptului că in catalog nu se prezintă reproducerea
fotografică a acestei piese, ci numai un desen asupra căruia noi avem, de asemenea,
unele reţineri în ceea ce priveşte fidelitatea redării. Oricum, moneda respectivă se
încadrează in perioada cuprinsă intre domnia lui Alexandru cel Bun şi cea a lui Ştefan
cel Mare, exclusiv. Ţinând cont de realizarea sa rudimentară, ea ne duce mai mult spre
inceputul perioadei şi nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca ea să fi fost emisă,
intr-adevăr, "spre sfărşitul domniei lui Alexandru cel Bun".
Dup!i cum este bine cunoscut, timp de 27 de ani, până in 1 484, Ştefan cel Mare a
stăpânit Cetatea Albă. Nimic nu ne îndreptăţeşte să credem că activitatea monetăriei
Cetăţii Albe a încetat in acest timp.
Se ştie, că emisiunile monetare ale lui Ştefan cel Mare "au atins cel mai inalt nivel
artistic de până atunci". Ele sunt executate intr-un stil aparte, dar unitar, care se separă
totuşi in dou!i grupe evidente, atât din punct de vedere ponderat, cât şi al reprezentări
lor heraldice de pe revers. Pe aceste criterii au şi fost împărţite in două gru�e. În prima
74
5
�pă sunt monedele tipului 1 (fig. 3/3), care au pe revers un scut, spaniol , despicat.
In primul cartier, sus, se afli o cruce cu braţele egale, aşezată deasupra unei rozete;
al doilea cartier este fasciat de şase ori in două smalţuri alternante. Greutatea lor
variază intre 0,40-0,80 g, pentru monedele de un gros, şi intre 0,20-0,45 g, pentru cele
76
de jumătate de gros. Aceste monede sunt socotite a fi fost emise intre 1 45 7- 1 476 .
71
Monedele din a doua grupă, tipul II , au pe revers un scut cu cruce dublă, cu
capetele ancorate. Greutatea este cuprinsă intre 0,48- 1 � pentru monedele de un gros
k
şi intre 0,1 65-0,42 g, pentru cele de jum!itate de gros . Ele sunt socotite a fi fost
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Dunării, in SCN, IX, Bucureşti, 1 989, p. 127- 1 28, nr. 33-44 şi pl. Il, fig. 36-44 .
O. Iliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1970, p. 28.
O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit., p. 64, nr. 462.
Ibidem.
Ibidem, p. 78-80, nr. 604-629.
M. Sturza-Săuceşti, Heraldica. Forma scutului, Bucureşti, 1 974, p. 28, fig. 3.
O. Iliescu, op. cit., p. 33.
O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit., p. 80-84, nr. 630-740.
Ibidem, p. 78.
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79
"bătute spre sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, şi anume intre anii 1 480-1 504" .
Aversul ambelor tipuri monetare este asemănător.
Pe de altă parte, se consideră că monedele lui Ştefan cel Mare au fost "bătute in
monetăria Sucevei"80 • Este probabil că numai o parte din ele au fost bătute acolo,
întrucât, "după unele opinii se pare că şi, la Chilia s-ar fi bătut monede"81 . Acest lucru
ar fi putut avea loc in timpul domniei lui Ştefan cel Mare, şi numai după anul 1 479,
dată când a fost zidită noua cetate a Chiliei, până in 1484, când aceasta cade in
stăpânirea turcilor. E puţin probabil că in acest scurt interval de timp, Ştefan cel Mare
să fi înfiinţat o nouă monetărie la Chilia, când nu departe se afla un atelier monetar
la Cetatea Albă, care, după părerea noastră, era încă în activitate. Dacă privim cu
atenţie la mobilele heraldice de pe scutul monedelor lui Ştefan cel Mare de tip 1 şi
căutăm să explicăm semnificaţia lor, crucea cu brate egale din primul cartier al
scutului ne duce cu gândul la simbolul heraldic al Cetăţii Albe şi la "Moldova de Jos",
în timp ce rozeta, după părerea lui J.N. Mănescu, pare a fi "un tip arhaic de stemă a
Moldovei", deoarece "domnii Moldovei din secolul al XV-lea cunoşteau cu siguranţă
semnificaţia acestei rozete şi o ţineau in mare cinste"82 ; aceasta ar putea simboliza
"Moldova de Sus".
În concluzie, se poate vedea că majoritatea monedelor pe care noi le considerăm a
fi emise la Cetatea Albă au pe revers, de regulă pe scut, o cruce cu braţele egale, fără
a lua in discuţie, bineînţeles, crucea - invocaţia simbolică de la inceputul legendei.
Crucea, după cum se cunoaşte, a constituit stema adoptată de colonia genoveză de la
Cetatea Albă, dar nu numai de către ea, ci in general, şi de celelalte colonii genoveze.
Se cunoaşte o variantă a monedelor cu legenda "ACllPKACTPU", la care crucea are
câte un punct in fiecare canton format din braţele ei -$ 83 : "Crucea cu puncte de pe
exemplarul nr. 6 se observă pe steguleţele care indică pe unele portulane, coloniile
genoveze"84 . Acelaşi tip de cruce cu puncte apare contramarcând 5 aspri tătărăşti
descoperiti în 1 957 la Cârpiţi (azi corn. Victoria, jud. Iaşi): "Contramarcă aplicată (în
monetăria de) la Cetatea Albă"85 . Un tip asemănător de cruce cu puncte este întâlnit
şi pe monedele munteneşti, pe "banii" anepigrafi atribuiţi lui Vlaicu Vodă ( 1 3641 3 77) 86 şi care, după părerea noastră, au fost şi ei emişi, probabil, tot de o colonie
genoveză, cea de la Isaccea, când aceasta "făcea parte din Alualak, Ţara Vlahilor"87,
(79)
(80)
(8 1 )
(82)
(83)
(84)

O. Iliescu, op. cit. , p. 33.
O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 78.
Ibidem, p. 4 1 .
J.N. Mănescu, Stema Moldovei, in Magazin Istoric, 5 (62), p . 39.
P. Nicorescu, op. cit. , p. 2, exemplarele 6-7.
Ibidem, p. 9, nota 2, citează pe N. Grămadă, La Scizia minore nel/a carte nautiche de/
medio evo.
(85) O. Iliescu, Monede tătăreşti din secolele X/11-XV. găsite pe teritoriul Republicii
Populare Române. (Notă preliminară), în SCN, III, 1 %0, p. 273.
(86) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 1 1 , nr. 30-32.
(87) A. Rădulescu, 1. Bitoleanu, Istoria Românilor dintre Dunăre şi Mare, Bucureşti, 1979,
p. 1 77- 1 78.
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desigur nu înainte de domnia lui Basarab 1 ( 1 3 1 0- 1 352). Aceasta, în timp ce capul de
bour constituia stema dinastică a domnitorilor moldoveni de până la Ştefan cel Mare88 .
În concluzie la cele enunţate mai sus, credem că monedele moldoveneşti conside
rate a fi fost bătute la Cetatea Albă trebuie împărţite, după părerea noastră, în două
grupe distincte şi anume:
A. În prima grupă cele care au fost emise până la începutul domniei lui Bogdan al
II-lea; aceste monede mai poartă insemnele unei autonomii, "Crucea cu brate egale"
(Crucea genoveză). În legenda lor nu este pomenit numele Moldovei. Acestor monede
încercăm să le stabilim o cronologie probabilă:
1 . Moneda din categoria "Domn necunoscut " (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 462)
(fig. 2/1 ), emisă robabil spre sfârşitul domniei lui Alexandru cel Bun sau a "unuia
f
din urmaşii săi"8 .
2. Moneda lui Ilias. tip IV (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 489-499) (fig. 1 /3), pe
care o plasăm la inceputul domniei, între 143 2- 1 43 3 .
3 . Moneda c u legenda "ACllPKACTPU" (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 573-576)
(fig. I I I ), între anii 1 43 3 - 1 435.
4. Moneda lui 1/iaş, tip V (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 500-50 1 d) (fig. 1 /4), între
anii 1 435- 1 436.
5 . "Emisiunea monetară neidentificată " (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 603 a şi d)
. (fig. 1/2), bătută probabil în timpul domniei lui Ştefan al II-lea, după lupta de la
Chipereşti, între anii 1 43 6- 1 447.
6. Moneda de tip "Cruce cu braţe egale " (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 463-469
b) (fig. 2/2), emisă probabil în perioada 1436-1 447, în till}pul uneia din domniile lui
Iliaş, Ştefan al II-lea sau Petru al III-lea, ori comună tuturor acestor domnii. Ar mai
putea fi luată in discuţie aici, privind apartenenţa sa la monetăria Cetăţii Albe, o piesă
atribuită lui Ştefan al II-lea (ti� V), care are pe revers un "scut având un M străpuns
de o spadă cu vârful in sus"9 (fig. 3/4) şi al cărei "cap de bour" de pc avcrs este
asemănător (după desen) cu cel de pe monedele cu legenda "ACllPKACTPU". Litera
"M" de pe scut ar putea constitui initiala Cetăţii "Moncastron". De această monedă
s-a ocupat O. Luchian care, iniţial, o atribuise domniei lui Iliaş sau acestuia in asociere
cu Ştefan al II-lea9 1 . Lipsa posibilităţii de a studia "pe viu" o astfel de piesă, sau a
unei fotocopii, ne îndeamnă să păstrăm rezerva cuvenită.
7. Moneda lui Alexăndrel, cu caractere slavone (Luchian, Buzdugan, Oprescu,
568··57 1 ) (fig. 2/4), în prima perioadă a domniei ( 1 449- 1 454).
B. În a doua grupă includem monedele în a căror legendă se regăseşte numele
Moldovei. Ele sunt emise în perioada în care comertul coloniilor genoveze din Bazinul
(88) Tr. Biţa, Când a devenit capul de bour stema Moldovei, comunicare la cel de al IV-lea
Simpozion Naţional de Numismatică, Botoşani, 1987.
(89) O. lliescu, Îndreptări la unele emisiuni monetare ale Ţărilor Române, în SCN, 1,
Bucureşti, 1 957, p. 233-235.
(90) O. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, op. cit. , p. 7 1 , nr. 528-533.
(91) O. Luchian, Un nou tip de monedă moldovenească, în SCN, III, Bucureşti, 1960,
p. 507-5 10.
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Pontic începe să se resimtă ca urmare a accentuării presiunii turceşti, devenite mai
evidente după confruntarea Occidentului cu Imperiul Otoman în luptele de Ia Vama
( 1 0 noiembrie 1 444) şi de la Kossovopolie ( 1 4 - 1 9 octombrie 1 448), unde turcii au fost
biruitori. Situaţia se agravează după venirea la tron a sultanului Mahomed al II-lea
( 1 4 5 1 - 1 4 8 1 ) , care în 1 452 deţinea dej a controlul absolut asupra navigaţiei prin Bosfor
şi, nu după mult timp, în 1 453, ocupa Constantinopolul. Odată cu acesta este cucerită
şi colonia genoveză Pera. Coloniile genoveze din Marea Neagră sunt în continuare în
atenţia turcilor, care în 1 454 atacă Cetatea Albă, în 1 455 Kaffa (într-o acţiune
concertată cu a hanului tătar din Crimeea). Acest centru comercial genovez al Mării
Negre "cumpără pacea" cu 3000 de ducati şi este nevoit în cele din urmă, în 1 462, să
caute protectia Poloniei, căreia îi recunoaşte suzeranitatea, stare de fapt ce se menţine
până în 1 475, când este ocupat de turci. În această conjunctură tratatul moldo-turc,
încheiat de Petru Aron în 1 456, apare într-o altă lumină. Centrul genovez de la Cetatea
Albă şi-a continuat existenta sub protecţia domnitorilor moldoveni, fiind ultimul din
Marea Neagră care a căzut ( 1 484) în mâna turcilor.'Este justificat deci să socotim că
acel "D.M.", de la sfârşitul legendei monedelor lui Petru Aron, din tipul I l, să fie
interpretat ca "Dominus Moncastri", titlu onorific ce i s-a acordat de către Cetatea
Albă. Nu este exclus, ca în urma tratatului încheiat, vasele genoveze să-şi fi continuat
activitatea sub pavilion moldovenesc.
Î n acest context trebuie privite şi reprezentările de pe emisiunile monetare bătute
la Cetatea Albă în anii de dinainte de ocupatia otomană, când aceasta şi-a pierdut
treptat orice formă de autonomie fată de Moldova. Î n ceea ce priveşte cronologia lor
propunem următoarea ordine probabilă:
1 . Moneda lui Alexăndrel, cu caractere latine (fig. 3/1), atribuită greşit lui Alcxan·
dru cel Bun, tipul V (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 4 1 4-44 7), care a fost emisă
probabil în ultimii ani de domnie ( 1 45 5 ?).
2. Moneda lui Bogdan II (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 577-584) (fig. 3/2), între
anii 1 449- 1 45 1 .
3 . Moneda lui Petrn III (Aran), tipul II (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 597-603)
(fig. 2/3), în ultima parte a domniei, 1 45 5 - 1 457.
4 . Moneda lui Ştefan cel Mare, tipul I (Luchian, Buzdugan, Oprescu, 604-629)
(fig. 3/3), emisă probabil între anii 1 457- 1 484.
Existenta unei activităţi monetare la Cetatea Albă este confirmată în mod cert de
existenta monedelor cu legenda "ACilPKACTPU". Atribuirea mai multor emisiuni
monetare Cetăţii Albe, în timpul când aceasta a aparţinut Moldovei, este pe deplin
justificată. Logic judecând, înfiinţarea şi activitatea unei monetării nu s-a rezumat de
obicei doar la o singură emisiune.
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PIECES DE MONNAIE MOLDAVES FRAPPEES
A CETATEA ALBĂ
Resume

Cetatea Albă se trouvant aujourd'hui en Ukraine, est situee sur le Dniestr, â
l'endroit meme ou celui-ci se jette â la mer Noire. Pendant 1' Antiquite, Cetatea Albi
a ete une colonie milesienne, apres quoi, elle tour â tour passe sous influences romaine,
depuis Ile s. apr. J.-C., et byzantine, jusqu'en 1 204, periode pendant laquelle elle
devient aussi un puissant centre commercial genois. Ensuite, la cite est conquise par
les Tartares et cela dure jusque vers 1 347, annee ou ceux-ci sont rejetes de la region.
Ă. une date qu'on ne saurait preciser exactement, la cite se retrouve comme faisant
partie de la Moldavie, jusqu'en 1 484, lorsqu'elle est prise par les Turcs, periode ou
l'on signale egalement la presence lituanienne â ! ' Est du Dniestr. La premiere mention
documentaire parlant de cette cite comme se trouvant en Moldavie releve du titre de
Roman 1 ( 1 392- 1 394): "lo Roman, prince-regnant du Pays Moldave depuis les mon
tagnes jusqu' ă. la mer." Mais, un temoignage irrefutable, â cote d'autres documents
de l'epoque, le constitue aussi la decouverte dans la region de pieces de monnaie ayant
sur l'avers une tete d'aurochs, rendue de la meme fafi:On que sur les autres pieces de
monnaie d 'autres princes-regnants moldaves, et sur 1' envers une croix simple grecque,
entouree de la legende "ACllPKACTPU'' (fig. 1 / 1 ), envers qui est different des autres
pieces moldaves ou figure regulierement un ecu â faisceaux et â fleurs de lys.
Asprokastron est le nom grec sous lequel apparaît cette cite dans les documents de
l'epoque. Pendant la periode medievale, plus d'un siecle environ, epoque ou cette cite
a fait partie de la Moldavie, l'activite monetaire ne saurait s'y resumer â une seule
serie de frappe. Ă. partir de cette premise et de 1' observation de certains particularites,
comme celle de la fafi:on de representer la tete d'aurochs, presente aussi bien sur l'avers
des pieces que sur une nouvelle "serie de frappe non-identifiee" (fig. 1/2), nous
pouvons tirer la conclusion qu'il y aurait une autre serie de frappe, caracteristique de
cette cite. L'envers des pieces de monnaie - "serie de frappe non-identifiee" repre
sente un ecu avec une croix aux bras reposant sur une barre, dont les bouts sont
recourbes, et une croix en-dessous. En bas, ă. droite, un faisceau. L'ecu est timbre
d'une croix. Cet ecu semble avoir des elements stylises qui se retrouvent aussi sur les
armoiries de l'ancien departement de Cetatea Albă ( 1 939) (fig. 4/3). L'envers des
pieces - "serie de frappe non-identifiee" presente aussi des ressemblances a.vec deux
autres pieces frappees pendant le regne d' Iliaş ( 1 432-1 433, 1435- 1 442), surtout la
presence de la croix sur l'ecu et d'une ligne sinueuse qu'on pourrait prendre pour des
remparts ou pour le sigle "M".
Les evenements qu'a connus cctte periode plaide en faveur de l'appartenence de
ces pieces a Cetatea Albă. Ce qui plus est, entre 1 43 5 et 1 436, Iliaş a regne sur cette
cite. L'envers de ces pieces semble avoir, ă. son tour, une replique moderne, les
armoiries de la municipalite de Cetatea Albă, â partir de 1 939 (fig. 4/4). Une represenhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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tation semblable, peut-etre les remparts d'une cite, nous le retrouvons sur un sceau de
1407 et de 1 42 1 , appartenant a "Ion Vomic de Suceava" (fig. 4/2).
On attribue ă Cetatea Albă une piece de monnaie anepigraphique "croix ă bras
egaux" (Fig. 2/6), piece ressemblant aux "Folarii" de la "Seigneurie d'Isaccea" (fig.
4/ 1 ), frappees sous le regne d'Alexandre Ier le Bon ( 1 400- 1 432). Mais la presence
d'une couronne dans un des quartiers que decrit la croix sur l 'envers de ces pieces,
couronne pareille ă celle que l'on retrouve sur la grande majorite des pieces frappees
sous les heritiers d' Alexandre le Bon, respectivement Iliaş, Etienne II (Ştefan) et
Pierre (Petru) II, nous font croire que cette piece de monnaie est frappee apres le regne
d' Alexandre le Bon.
Nous attribuons aussi ă Cetatea Albă une piece de monnaie grossierement realisee,
anepigraphique, dont le prince-regnant qui l'a fait frapper demeure inconnu (Fig. 2/1 ) .
Elle a sur l 'envers une croix "Winkelkreuz" et a ete frapee avant ou pendant le regne
d' Alexandre le Bon.
Un auteur plus ancien, Paul Nicorescu, a attribue ă cette cite, et ă juste titre, une
piece qu'on estime frappee sous Petru III Aron ( 145 1 - 1 452; 1 454- 1 457) (fig. 2/3). La
legende de l'envers
est expliquee ainsi: "Petrus Voievod Dominus Moldavie".
Mais nous considerons qu'elle serait decryptee de la fafi:on suivante: "Petrus Voievod
Dominus Moncastri", la meme qui accompagne le titre du prince-regnant et qui se
retrouve dans les documents diplomatiques des colonies genoises et venitiennes. Le
meme auteur attribue â Cetatea Albl1 une piece appartenant ă Alexandru II (Alexăn
drel) (1449- 1 452; 1 452- 1 454; 1 455), une piece du "type II", dont la legende est en
caracteres s1aves (fig. 2/4). Cette piece a sur l' envers l' ecu qui est timbre du sigle "M",
lettre initiale de Monkastron. On peut observer aussi la fafi:on dont est realisee la tete
d'aurochs, jusque dans les moindres details, aussi bien sur cette piece que sur celle
dont on vient de parter, celle de Petru III. Cela temoigne de ce qu'on a utilise un meme
coin monetaire, donc provenant d'un atelier monetaire commun. Ce que nous suppo
sons ici a dejă ete traitee dans un ouvrage anterieur. On peut donc observer que la
meme particularite de representation de la tete d'aurochs est commune â deux autres
pieces de monnaie moldaves, l'une d'elle frappee sous Alexandru II (Alexăndrel),
mais dont la legende etait en latin (fig. 3/1) ă tort attribuee ă Alexandre 1 (le Bon),
tout comme la piece frappee sous Bogdan II ( 1 449- 145 1 ) (fig. 3/2), pieces de monnaie
qui relevent d 'une meme proprietaire, celle de Cetatea Albă.
Nous pourrions parler aussi d'une autre serie de frappe de Cetatea Albă, attribue â
Ştefan II, "Ecu ayant un M transperce d'une fleche" (fig. 2/4), ou M paraît etre le sigle
de Monkastron, tout comme la fafi:on de representer les oreilles de l'aurochs, semblable
â celle se trouvant sur les pieces portant la legende "ACllPKACTPU".
"Selon pas mal d'opinions, il semble qu' â Chilia on ait fait frapper des pieces de
monnaie" (voir la note 80) pendant Ştefan cel Mare ( 1 457-1 504), en dehors de celles
provenant de Suceava. Cela pourrait etre vrai, mais nous ne voyons aucune raison qui
aurait poussee Ştefan cel Mare ă faire bâtir un autre atelier monetaire, celui de Chilia,
quand il en avait dejă un, celui de Cetatea Albă, cites tres proches l'une de l 'autre,
dans le sud de la Moldavie. Les pieces de monnaie de ce prince-regnant, celles du
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type 1 (fig. 3/3) sur 1 'avers desquelles apparait aussi une croix â bras egaux pourraient
etre frappees â Cetatea Albă.
On peut conclure donc, qu'il a existe â Cetatea Albă, sous le regne des princes
regnants moldaves, une activite ininterrompue, la presence de la tete d'aurochs faisant
indubitablement preuve du maitre de cette cite. En ce qui concerne l'activite commer
ciale genoise, elle doit etre vue comme representant une source de revenus pour le
Tresor de la Moldavie, d'une tres grande importance sans doute, mais elle ne doit
jamais etre pen;:ue comme un monopole commercial.

LE(jENDE DES Fl(jVRES

Fig. l . l, pieces de monnaie frappees a Cetatea Albă dont la legende est "ACIIPKACTPU" (0.
Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 573-576); 2, pieces de monnaie frappees, paraît-il,
sous le regne de Ştefan II, durant la periode 1 433- 1 447 (0. Luch'� n, G. Buzdugan, C.
Oprescu, 603a�603d, serie de frappe non-identifiee, peut-etre durant periode 1 432-1 457?);
3, lliaş (1 432-1436, avec des interruptions, et apres le 1 aout 1 442 associe d'Etienne II au
regne); frappee, parait-il, durant 1432- 1 433 (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu,
489-499, lliaş, type IV); 4, lliaş; frappee, il nous semble, durant 1433 - 1 435 (0. Luchian,
G. Buzdugan, C. Oprescu, 500-50 1 , lliaş, type V).
Fig. 2. 1, lrappee vers la fm du regne d'Alexandru cel Bun ou pendant celui de ses descendants
(0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 462, du type appele "Prince-regnant inconnu");
2, pieces de monnaie frappees vers 1 436- 1447 (regne incertain) (O. Luchian, G. Buzdugan,
C. Oprescu, 463-469b, du type "Croix a bras uniforrnes"); 3, Petru lil Aron ( 145 1 - 1 457,
avec des interruption), piece de monnaie frappee vers 1 455-1457 (0. Luchian, G. Buzdu
gan, C. Oprescu, 597-601 , type Il); 4, Alexandru Il (Alexăndrel), ( 1 449-1455), avec des
interruptions; pieces de monnaie frappees, probablement en 1 449- 1 454 (0. Luchian, G.
Buzdugan, C. Oprescu, 568-571, type Il).
·

Fig. 3. 1, Alexandru II (Alexăndrel), piece de monnaie frappee vers 1 455 (0. Luchain, G.
Buzdugan, C. Oprescu, 4 1 4-447, Alexandru cel Bun, type V); 2, Bogdan Il ( 1 449-145 1 )
(0. Luchian, G . Buzdugan, C. Oprescu, 577-5 8 1 ); 3 , Ştefan lil (cel Mare) ( 1 457- 1 504),
piec.,: de monnaie frappee vers 1457-1 484 (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu, 604629); 4, Ştefan Il, peut-etre ( 1433 - 1 477, avec des interruptions, entre 1 436 et 1 442, associe
d'lliaş et entre 1444 et 1 445, associe de Petru II (0. Luchian, G. Buzdugan, C. Oprescu,
528-533, Ştefan Il, type V).
Fig. 4. 1 , follars frappees vers l 307- l 3 l l par la Seigneurie genoise d'lsaccea; 2, empreinte de
sceau appartenant â Ioan Vomic de Suceava ( 1 407- 1 42 1 ); 3, les armoiries du departement
de Cetatea Albă ( 1 939); 4, les armoiries de la municipalite de Cetatea Albli ( 1 939).
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